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یادداشت روز

رأی و یارانه
یداهلل اسالمی -فعال سیاسی اصالحطلب

پایه گذار پرداخت یارانه اقای احمدی نژاد بود که بدون داشــتن منابع کافی و
اختیارات قانونی پرداخت مســتقیم به شــهروندان را اجرایی کرد و درهمان حال
بخش مهم تر قانوان هدفمند کردن یارانه ها یعنی کمک به بخش تولیدرا نه تنها
اجرایی نکرد بلکه این ســهم را هم به پرداخت مستقیم پول به مردم اختصاص
داد .پیامدهای مســکن مهر و یارانه بنیه اقتصادی کشوررا به تحلیل برد و تورم
ســنگینی را ایجاد کرد .کاهش ارزش ســپرده های مردم از این رهگذر به کمتر
ازیک ســوم ارزش پیش ازآن نیز بخش دیگری بود که در تبلیغات رنگارنگ کم
تر مورد توجه قرار گرفت.
امروزهم که کنترل تورم ســبب اطمینان نسبی جامعه و رهایی از ورطه هول
و هراس گرانی های روزانه شــده است بازهم تبلیغات یارانه ای بخش بزرگی از
مناظره هــای تلویزیونی را دربر می گیرد و آقایان قالیباف و رئیســی با امید به
دستیابی به رأی تهیدستان بر میزان وعدههای خود می افزایند.
پیامدهــای اجتماعی فرهنگــی پرداخت یارانه به خوبی مورد بررســی علمی
وکارشناسی قرار نگرفته اســت وگزارش های مستندی زمینه انتشار پیدا نکرده
است.
ولی آنچه روشــن اســت فرهنــگ کار وتــاش در بخشهای روســتایی
وحاشیهنشین را به شــدت تحت تاثیر تخریبی قرار داده است و موارد فراوانی از
کمبود نیروی انسانی برای انجام کارهای کشاورزی وکارگری در بخش روستایی
کشور دیده و شــنیده می شود ترویج آســان خواهی و دریافت مستقیم میل به
تالش وکار وکوشــش را در این بخش ها نمی تــوان نادیده گرفت و انکار کرد.
همین بســتر اجتماعی سبب شده است که نا مزدهای انتخاباتی رأی یارانه ای را
کم هزینهترین راه برای افزایش ســبد رای خود دانسته وسرمایه گذاری فکری
خود را بران اســتوار نمایند .منافع ملی درایــن موارد نه مورد توجه نامزدهای یاد
شــده اســت ونه بخش های مهمی از جامعه را به اندیشه وباز خوانی پیامدهای
این رفتارهای اقتصادی وادار می کند .روشن است که اجرایی شدن این وعده ها
که البته موافقت مجلس را هم می خواهند و بعید است که مجلس کنونی تن به
چنین اقدامی بدهد ولی ناگفته پیداســت تورمی افسار گسیخته را دامن خواهد زد
که نه تنها اقتصاد ملی که اقتصاد خانوارهای فرودست را نیز دچار بحران خواهد
کرد.همان ســان که قدرت خرید  ۴۵هزار تومانی با رشد بهای دالری و تورم به
کمتر از یک ســوم زمان اجرا رسیده اســت این افزایش احتمالی نیز گرانی مهار
نشــدنی را دامن زده وبازهم درهم ریختگی اقتصادی وکاهش میل به ســرمایه
گذاری را به دنبال خواهد داشــت و درهم شکســتگی اقتصاد ملی را رقم خواهد
زد .پرســش این اســت که آیا نامزدهای یارانه ساز این مفاهیم وپیامدهای آن را
می شناسند یا ناشناخته به آن دامن می زنند؟ به نظر می رسد که این دامن زدن
آگاهانه وتنها برای به دست آوردن رأی است.
خبر

نامه ۱۴۱اقتصاددان خطاب به
ملت ایران

در این نامه که به امضای  141اقتصاددان رسیده آمده است:
انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری در شــرایطی برگزار میشود که اقتصاد ایران با
شرایط و مسایل ویژهای در عرصههای گوناگون داخلی و بینالمللی مواجه است .عملکرد
ضعیف اقتصاد کشور در بخش مهمی از دهه هشتاد و اویل دهه نود ،مسائل متعددی را
فراروی اقتصاد کشــور قرار داده است .در این دوره عملکرد ضعیف شاخصهای مهم از
جمله رشد اقتصادی ،درآمد سرانه ،ثبات مالی ،اشتغال و بهرهوری موجب افزایش فاصله
اقتصاد کشور با بسیاری از کشورهای همتراز خود شده است.
تداوم این وضعیت میتواند شــکاف غیرقابل جبرانی را برای اقتصاد کشور در مقایسه
با رقبای منطقهای خود به دنبال داشته باشد .از سوی دیگر ،در سالهای اخیر تالشهای
قابل تقدیری در جهت بهبود عملکرد اقتصادی و جایگاه بینالمللی کشور صورت گرفته
است .با توجه شرایط جدید بینالمللی در کنار مسایل جدی اقتصاد کشور و امید به تداوم
تعامل ســازنده با اقتصاد جهانی ،ما جمعی از استادان اقتصاد دانشگاههای کشور فارغ از
جناح بندیها و انگیزههای سیاسی ،الزم دانستیم نکاتی را به اختصار درباره وعدههای
ایران سرافراز و نامزدها
اقتصادی نامزدهای محترم ریاست جمهوری به مردم هوشمن ِد ِ
عــرض نماییم .یکی از مهمترین دالیل وضعیت فعلی اقتصاد کشــور نگاه کوتاهمدت
مدیران و کارگزاران نظام در اتخاذ بسیاری از تصمیمات اساسی کشور است .این مسئله
بهویژه در فضای انتخاباتی کشــور که حزب محور نیســت ،خاصــه در زمان انتخابات
ریاســت جمهوری شــدت مییابد .به همین دلیل بعض ًا نامزدهــا در طرح وعدههای
مردمپســند مسابقه میگذارند .متاسفانه بسیاری از این وعدهها کارشناسی شده نبوده و
اجرای آنها در تضاد آشــکار با منافع ملی قرار دارد .یکی از مهمترین نشانههای واضح
واقعی نبودن این وعدهها ،عدم ارائه برنامه مدون برای روشن کردن نحوه اجرا ،سکوت
معنادار در مورد روش تأمین منابع مالی ،نحوه شناسایی دریافتکنندگان این حمایتها
و روشهای کنترل پیامدهای تورمی و آثار سوء آنها در اقتصاد است.
متأســفانه همانند گذشته این بار با شدت بیشتری شــاهد لغزش خطرناک برخی از
نامزدهای محترم انتخابات ریاســت جمهوری در طرح وعدههای سراب گونه و نجومی
بر مبنای پخش پول هستیم .این در حالی است که طرح و اجرای برخی از این وعدهها
یا پیشــنهادهای غیر قابل تحقق ،گذشــته از پیامدهای ناگوار اقتصادی ،در بسیاری از
موارد باعث افزایش شدید ســطح انتظارات جامعه شده و عدم تحقق آنها میتواند به
آسیبهای اجتماعی غیر قابل جبران و بیثبات کننده نظام سیاسی کشور منجر شوند.
طرح و اجرای این وعدهها گذشــته از جنبههای اخالقی ،اجتماعی و سیاسی آنها ،از
دیدگاه اقتصادی به دالیل متعددی نادرســت است .توضیح این دالیل خارج از حوصله
و هدف این بیانیه است .اما در ادامه به چند نکته مهم در این رابطه اشاره میشود.
اجرای این وعدهها بعض ًا خارج از اختیارات قوه مجریه و در تعارض با اهداف اســناد
باالدستی از جمله سند چشم انداز و برنامه ششم است .دانش اقتصاد نشان میدهد که
نمیتوان در بلندمدت از طریق سیاســتهای حمایتی پخش پول ،فقرزدایی کرد .البته
اجرای سیاســتهای حمایتی توانمندسازی فقرا و اقشــار آسیبپذیر جایگاه متفاوت و
برجســتهای دارد .تاریخ اقتصادی و تجارب ارزشمند کشورها گویای این حقیقت است
که رشد اقتصادی و اشتغال فراگیر و پایدار ،تنها راه حل اساسی فقرزدایی است.
آثار تورمی شــدید اجرای این وعدهها که افزایش ناگهانی نرخ ارز و کاهش شــدید
ارزش پول ملی را به دنبال خواهد داشت ،به بیثباتی اقتصادی منجر شده و فرایند رشد
اقتصادی و اشتغال پایدار کشور را مختل خواهد کرد.
تجارب جهانی نشــان میدهد که اجرای اینگونه سیاســتها اگرچه ممکن است در
ابتدا و مقطع زمانی بسیار کوتاه بهبودی در وضعیت فقرا و طبقه آسیبپذیر ایجاد نماید،
اما پس از مدتی به سبب تحمیل آثار منفی اقتصادی ،فقرا و طبقه آسیبپذیر ،قربانیان
و بازندگان اصلی بوده و اقشــار مرفه جامعه ،بهرهبرداران نهایی اجرای این سیاستها
خواهند بود .تجربه کشــور ونزوئال آخرین شــاهد برای این مدعا است .کشوری که در
دو دهه پیش یکی از کشورهای نسبتا مرفه در آمریکایالتین بود ،امروز بهرغم داشتن
منابع غنی نفتی به یکی از کشورهای فقیر و بیثبات تبدیل شده است.
در اثر اجرای این وعدهها ،افرادی که از داراییهای واقعی برخوردارند به دلیل شرایط
تورمی و افزایش قیمتها ثروتمندتر میشــوند .در مقابل کارگران و کارمندان ،با کاهش
قدرت خرید خود ،فقیرتر میشــوند .بنابراین ،نتیجه اجرای چنین سیاستهایی میتواند
افزایــش فاصله طبقاتی اســت.نکته آخر این که طرح چنین وعدهها و پیشــنهادهای
رنگارنگ و غیرقابل اجرا توسط برخی از کاندیداهای محترم متأسفانه بیانگر نوع نگاه و
توان کارشناسی و مشاورهای ستادهای ایشان است .در این خصوص این نگرانی جدی
مطرح اســت که اگر این نگاه و توان کارشناسی ،پیروز انتخابات باشد ،چه سرنوشتی در
انتظار اقتصاد ایران با مشکالت متعدد و پیچیده داخلی و بینالمللی خواهد بود.
این متن را بیش از  140نفر از استادان اقتصاد دانشگاههای کشور امضا کردهاند.
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تناقض گویی قالیباف در پاسخ به جهانگیری:

امالک نجومی را به رفتگران دادم

دروغ ســکه پررونق بازار سیاست و خریدار
آن نه مردم بل سیاســتمداری اســت که به
پایان خط رســیده .هر که بیشتر و وقیحانهتر
دروغ میگویــد به پایــان راه هولناک خود
نزدیکتر شــده پس بیشــتر به دروغ چنگ
میزند .آیاکسی مرگ دستفروش را فراموش
کرده است ؟ چه کسی شعلههای پالسکو را
از یاد برده؟ چرا کسی که گارد خصوصی برای
کارگران معترض ساخته از لفظ
ضرب و شتم
ِ
 ۴و  ۹۶درصد سخن میگوید؟
در این شــهر پر زرق و ریــا و تجمالتِ
مالها و پاســاژهای گرانقیمت ،آیا کسی به
یاد کارتنخوابهایی هســت که زیر ماشین
گشت شهردار کشــته و زخمی شدند؟ کدام
مرجع و ملجأ پاســخ میدهد تا جنابش بداند
دنیا همیشه در چنگش نبوده از این پس هم
نخواهد بود؟
زمانه امروز ســالهای پنج و شش هجری
نیســت که هر حاکــم و کدخدایــی هرچه

میخواســت میکــرد و خبر از روســتاهای
اطرافش دورتر نمیرفــت .امروز حاکمان در
اتاق شیشهای نشستهاند ،هر رفتار و اقدامی از
زبان بدن در بحث تا سفرهای خصوصیشان
در صفحــات عمومی دنیای مجــازی مورد
بحث و گفتگوســت و چه خــوب که پدیده
دنیای مجازی بــه مدد مردمان بیدفاع آمده
و صدای آنان را به باالترین ســطوح قدرت
میرساند .گاهی حتی حاکمان که تنها دست

زدن و هلهلهی طرفداران را میبینند ناگهان
با خشــم و اعتراض جوانــی از محلهای دور
افتاده مواجه میشــوند که سراغ حق خود را
میگیرد .اینچنین است که همهی رفتارهای
جناب شــهردار و همراهان موافقش از پرده
برون افتاده.
لباس فــرم کارگران ایران خــودرو در تن
کاســب قدیمی بازار و عکــس گرفتن مقام
تولیت بــا فقیرترین مردمان همســایه امام

هشتم هیچکدام بر دل نمینشیند .مردی که
شــهر را با آب و رنگ و نور چراغهای نئون
بزک کرده نمیتواند خود را منجی محرومین
و فقرای تهیدست و حاشیه نشین بداند چرا که
ظرف  ۱۲سال کارگران شرافتمند شهرداری
را به تهیدســتانی محتاج یارانــه بدل کرده
است.
امالک شــهر را برای دوســتان و حامیان
امروز بخشــید ه اســت و حال کــه ناچار به
پاســخگویی شــده با وقاحت رو بــه مردم
میگوید امالک را به رفتگران دادیم.
رفتگــری که برای نان طیب و طاهر خالی
از شبهه دست به آلودگیها و زبالههای شهر
میزند چه نیازی به امالک شــهرداری دارد.
این امالک برای آنهاست که وعده همراهی
در انتخابات را دادند.
اما پاسخ شما جناب شــهرخوار دیر یا زود
میرســد ،اما نگران باشید که به زودی شما
آینه عبرت این سرزمین خواهید بود.

محمدعلی نجفی مشاور رئیس جمهور:

مدیریت قالیباف هر تهرانی را هفت میلیون و پانصد هزار تومان بدهکار کرد
به گزارش ایلنا ،مشاوررئیسجمهور با بیان
اینکه تاســف ما این است که فضای انتخابات
بجــای آنکه گفتمانی باشــد فضای تحریف،
تهمت و دروغ است ،ابراز داشت :باید به مردم
هشدار بدهیم که اگر خوب تصمیمگیری نشود
ممکن اســت کشــور ضرباتی بخورد و حتی
لطمات بدتر از آن  ۸سال باشد.
او خطاب بهرئیسی عنوان کرد :آقایرئیسی
شما  ۳۸سال در این نظام بوده و از  ۲۰سالگی
دادســتان دو شهر بودهاید و سپس در مناصب
مختلــف قضایی حصور داشــتهاید .میگوییم
کارنامهتان را مشــخصتر برای مردم بگویید.
شما  ۱۰ســالرئیس سازمان بازرسی بودهاید،
اصلیترین وظیفه آن ســازمان مبارزه با فساد
است .در این راستا چه کردهاید که شعار مبارزه
با فســاد را میدهید؟ شما معاون اول دستگاه
قضایی بودهاید که نفر بعــد که آن را تحویل
گرفــت گفت ویرانهای را تحویــل گرفتم .آیا
شما در آن ویرانهســازی نقش داشتهاید؟ این
فعال سیاسی اصالحطلب گفت :آقای رئیسی
گفتید یک ماه قبل تصمیم به ریاست جمهوری
گرفتید که آنهم به خاطر درخواستهای بسیار
از شما بوده است ولی در برنامه تلویزیونی کتابی
را نشان دادید که گفتید این برنامهتان است و
شش ماه برای آن کار میکنید .اینها که با هم
تناقض دارند.او افزود :امسال که آقای قالیباف
شهرداری را ترک میکنند یعنی یارئیسجمهور
میشــوند یا شــورای شهر ایشــان را عوض

میکنند و به مشــهد برمیگردند ،شهرداری
بیــن  ۲۰تا  ۶۰هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
بین  ۲۰تا  ۶۰هزار میلیارد فاصله بســیار است
ولی دلیل این فاصله بسیار ،عدم شفافسازی
است .شورا میگوید بدهی شهرداری  ۶۰هزار
میلیارد تومان است ولی شهرداری بدهیها را
 ۲۰میلیارد اعالم کرده است .میخواهم بگویم
حتی شورای شهر هم میزان بدهیهای شورا
را نمیداند.عضو ســابق شورای شهر تهران با
بیان اینکه بودجه ســاالنه شهرداری  ۱۷هزار
و  ۶۰۰میلیارد تومان اســت یعنی هر شهروند
تهرانی از شهرداری آقای قالیباف هفت میلیون
و پانصد هزار تومان بدهکار است ،تصریح کرد:
این بدهیها در حالی اســت که شهرداری با
آن درآمد افســانهای و عواید و تراکم به دلیل
دســتودلبازیهایی مانند امالک نجومی و
اســتخدام نجومی این بدهیهــا را دارد .او با
بیان اینکه شعار جنبش چهار درصد کپی شده
از شــعار جنبش وال استریت است که منطق
داشــت ،ابراز داشت :بخشی از کمپین ترامپ،
بخشی از اوباما ،بخشی از احمدینژاد و بخشی
از مهندس موسوی را کپی کردهاند و گفتمان
ی قالیباف شده اســت .اینها مانند آش
تبلیغات 
شلهقلمکاری است که تناسبی با گفتمان سال
 ۹۲از سوی ایشــان نداشت.این فعال سیاسی
اصالحطلب اضافه کرد :از یک طرف به دروغ
پرونده پوشاک وارداتی را مطرح کند و میگوید
واردات بــد اســت ولی از یــک طرف عینک

خارجی به چشم میزند و کاپشن برند ایتالیایی
به تن میکند.
نجفی بــا بیان اینکه هر کــس هر جوری
که هســت خودش را معرفی کنند و دیگران
را فریب ندهد ،عنوان کرد :قالیباف در ســال
 ۸۴که فکر میکرد جریان ارزشــی از ایشان
حمایت میکنند و رای نظام به اوست ،عکس
تمام قد با عنوان دکتر کاپیتان قالیباف منتشر
میکرد .تا پیش از کاندیداتوری در ســال ۸۴
مفصل از هاشــمی تعریف کرد ولی وقتی دید
هاشمی رقیب اوســت ،از او بد گفت .در سال
 ۹۲گفت کشور مدیر جهادی میخواهد .امسال
هم طرفدار محرمین و مستضعفان شده است.
او با بیان اینکه قالیباف میگوید طرفدار حضور
زنان در جامعه اســت و مدعی اســت که ۱۳
درصد مدیران شهرداری از زنان هستند ،یادآور
شد :در سطح مدیران شهرداری ،تنها یک نفر
زن اســت .وقتی که ما در شورای شهر بودیم،
ایشان بخشنامه تفکیک جنسیتی را دادند که
بلوا ایجاد شد .او با بیان اینکه محل تاسف است
که با افراد و جریانی روبهرو هســتیم که برای
دریافــت رای مردم راســت نمیگویند ،گفت:
آقایرئیسی میگوید مسکن مهر در این دولت
تعطیل شد ولی صدها هزار واحد در این دولت
تکمیل شده است و همه مسکن مهر در سال
 ۹۶تمام میشــود .آقای قالیباف میگوید ۲۵
میلون نفر در هالکت و زیر خط فقر هستند و
آقایرئیسی میگوید اقتصاد در این دولت نابود

شده است .این دولتی است که تورم  ۴۵درصد
را تحویل گرفت و به زیر  ۱۰درصد رســانده
اســت .چطور است که آن دولت اقتصاد را آباد
کرده و این دولت آن را نابود کرده است .البته
معلوم اســت چون مدیران دولت قبل در ستاد
ایشان هســتند .این فعال سیاسی اصالحطلب
اضافه کرد :همین آقایون که از وضع بد مردم
ســخن میگویند قبال میگفتند مردم اشکنه
بخورند یا در طول روز بجای سه وعده غذایی،
تنها یک وعده غذا بخورند .چطور در آن زمان
شرایط کشــور ایجاب میکرد مردم فقط یک
وعده غذا بخورند ولــی االن مردم چلوکباب
بخورنــد .با این تناقض آدم زجر میکشــد و
توضیح دادن این تناقضات هم ســخت است.
او افــزود :عدهای میدانند یکســری کارها را
نمیشود انجام داد ولی با وعده دادن آن کارها،
میخواهند مــردم را فریب دهند .باید مردم را
توجیه کرد .االن انتخاب بین بد و بدتر نیست
بلکه به قول آقای جهانگیری انتخاب بین راه
و بیراهه است.

مرعشی دبیر شورای عالی اصالحطلبان:

عدم حضور مردم در صحنه کودتای  28مرداد را رقم زد
دبیر شــورای عالی اصالحطلبان و عضو
ارشــد حزب کارگزاران سازندگی به اهمیت
انتخابات و شرکت مردم در این رویداد بزرگ
پرداخت.
به گزارش ایســنا ،حســین مرعشــی در
همایش حامیان روحانی در شــیراز ،حضور
نیافتــن مــردم در انتخابات را مســاوی با
صدارت افکار اقلیــت و گروههای اقلیت بر
کرسی مملکت دانســت و با اشار ه به تاریخ
معاصر ایران ،گفت :مــردم ایران در  ۳۰تیر
 ۱۳۳۱با حضور در صحنه و اعتراض به دربار،
مصدق را به نخســت وزیری بازگرداند و 13

ماه بعد با خالی کردن صحنه ،شرایطی ایجاد
شــد که زاهدی کودتاچی قراردادهای نفتی
بزرگ بست و مصدقی که نفت را ملی کرد،
کنار گذاشته شد.وی با اشاره به این واقعیت
تاریخی بــر درس گرفتن از گذشــته تاکید
کرد و با مطرح کردن این ســئوال که آیا ما
میخواهیم به گذشته بازگردیم یا خیر؟ اظهار
داشت :اگر بخواهیم درس بگیریم نباید اجازه
دهیم تجربههای تلخ تکرار شود .وی با بیان
اینکه ســال  ۹۲و در اوج ناامیدی کشور را
پس از رد صالحیت هاشمی به دست حسن
روحانی سپرده شــد ،گفت :روحانی کشور را

در بحرانیترین و سرنوشتســازترین دوران
معاصر ،به خوبــی مدیریت کــرد؛ روحانی
توانســت به پشتوانه حمایت رهبری و مردم،
قدرت و اقتدار نیروهای مسلح و موفقیتهای
کشور در خاورمیانه پرونده هستهای ایران را
حل و فصل و پرونده ایران در آژانس انرژی
اتمی را مختومه کند.
ســخنگوی حزب کارگزاران سازندگی با
بیان اینکه  29اردیبهشــت زمان قدردانی از
دولت است ،خطاب به مخالفان دولت گفت:
شما در امنیت حاصل از برجام زندگی میکنید
چرا بیانصافی و بی اخالقی پیشه کردهاید؟

احمدی رئیس شورای مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی:

به عنوان معلم باید برای آگاهیبخشی مردم در انتخابات تالش کنیم

رئیس شورای موسســان مدارس و مراکز
آموزشی غیردولتی گفت :معلمان در انتخابات
پیشرو باید برای آگاهیبخشــی به اعضای
جامعه بخصــوص آنهایی که برای حضور در
انتخابات تردید دارند تالش کرد.
به گزارش ایســنا ،احمــدی در گردهمایی
مســئوالن مــدارس غیردولتی کــه امروز با
حضور نجفی و حاجی وزرای اســبق آموزش
و پرورش در حمایت از روحانی برگزار شــد،
اظهار کرد :این برای نخســتین بار است که
موسسان مدارس و مراکز غیردولتی به شکل
فعالی در زمینه انتخابات حضور دارند .این دوره
از حساسیتهای خاصی برخوردار است و شاید
به خاطر نگرانی باشد که از تجربههای قبلی
داریم.
رئیس شورای موسســان مدارس و مراکز
آموزشی غیردولتی خاطرنشان کرد :در فضای
مجازی آمارهایی مطرح میشود که قابل تامل
اســت به عنوان مثال اگر در سال  84بخشی
از آنهایی که رای ندادند حضور پیدا میکردند
دچار این لطمات نمیشــدیم یا اینکه اگر در
ســال  92در هر صندوق چهــار رای از آرای

روحانی کم میشد انتخابات طور دیگری رقم
میخورد ،بنابراین با رسالتی که به عنوان معلم
داریــم باید برای آگاهیبخشــی به مردم در
انتخابات تالش کنیم.
در ضمن مرتضی حاجی رئیس ستاد حسن
روحانی در تهران ،که در این همایش شرکت
داشت گفت:مردم در انتخابات امسال هم باید
تصمیمی را بگیرند که مانند انتخابات سال 76
بتوانند به آن افتخار کنند.
مرتضی حاجی اظهار داشت :جمعی که در
حال حاضر اینجا حضــور دارند قطعا تصمیم
گرفتهاند که در  29اردیبهشــت به چه کسی
رای بدهند اما یادآوری میکنم در ســال 76
ملت تصمیمی گرفتند که امروز در ســال 96
به آن افتخار میکنند .آنها فردی را انتخاب
کردند که علیرغم اینکه خیلیها سعی کردند
بــا ذرهبین نقطــهای در کار او پیدا کنند و او
را متهم کنند هیچ توفیقی به دست نیاوردند.
امروز هم انتظار مــیرود که همین کار را در
اردیبهشت  96تکرار کنیم.
وی گفت :در ســال  84فردی انتخاب شد
که تمام افرادی که در گذشــته از او حمایت

میکردند حاال ســعی دارند کــه ثابت کنند
نســبت به این فرد منتقد بودنــد .در آن دوره
در همــه عرصههــا خرابکاریهــای زیادی
انجام شــد و با گزارشهای نادرســتی سعی
در فریب مردم داشــتند .این کار آنقدر رایج
شد که باعث فاصله گرفتن بخش عمدهای از
جوانان از باورهایی بود که برای آنها تالش
بســیاری کردهایم .جوانها وقتی تناقض بین
گفتهها و عمل را میدیدند در مورد مســائل
دینی دچار تناقض میشدند .در دوره گذشته
ثروت و امکانات کشور به تاراج گذاشته شد و
همان آدمها امروز در یک بلوک فکری جمع
شدند و تالش برای بازگشتن دارند .ما امروز
با دو بلوک مواجه هســتیم؛ یک فرد روحانی،
جهانگیری و تا حدودی هاشــمیطبا و بلوک
دیگر خط فکری متفاوتــی را دنبال میکنند
که آن را در اطرافیانرئیســی و دستاوردهای
قالیباف میبینیم.
وی به افراد حاضر در گردهمایی اشاره کرد
و گفت :جمعی که امــروز اینجا حضور دارند
حزبی و صنفی نیستند بلکه وجه مشترک همه
آنها فرهنگی است؛ بنابراین من بر این نگاه

تاکید میکنم که معلمها گروهی هســتند که
امروز از اعتماد زیادی بیــن جامعه برخوردار
هســتند و انتظاری که از معلمها میرود این
است که در زمینه تبیین این موضوع که به چه
کسی باید رای داده شود تالش کنند.
وزیر پیشــین آموزش و پرورش با تمجید از
عملکرد دولت در زمینه بهداشت و درمان ،به
ضرورت توجه به آموزش و پرورش نیز اشاره
کرد و گفت :در گذشته تشکیل سازمان نظام
معلمی مورد بررسی قرار گرفته بود که پس از
روی کار آمدن دولت قبلی ابتدا کنار گذاشــته
شد .متاســفانه در ادامه تبدیل به سند تحول
آموزش و پرورش شد و با این کار یک برنامه
ملی که همه بخشها را با هم میدید تبدیل
به ســندی درون سازمانی شــد و با تغییر آن
طرح تحول آمــوزش و پــرورش را اجرایی
کردند.
وی گفت :همه مــا باید از دولت روحانی و
خود او بخواهیم که در آینده آموزش و پرورش
را در اولویتهای برنامه خود قرار دهد و مانند
طرح تحول ســامت به تحــول آموزش و
پرورش هم کمک کند.

سياسي
سخن روز

انتظار و
ظهور منجیان دروغین

جواد شقاقی  -روزنامه نگار

نیمه شــعبان اســت و روز تولد منجی عالم بشــریت.
فرهنــگ انتظار و مهدویت در اذهــان و جان ما ایرانیها
نهادینه شــده اســت و در قلوب ما جایگاه ویژه دارد .اما
ایــن فرهنگ تاریخی و مذهبی چنانچه در غیر جای خود
اســتفاده شود موجب بروز سوء اســتفادههای بسیاری در
عالم سیاست می گردد.
انتظار زندگی را به پژمردگی میکشــاند ،انتظا ِر هر چه
که باشد؛ حتی انتظار عشق .ما همیشه منتظریم .به جای
تجربه راههای نرفته ،همیشــه چشم به راه نشستهایم .به
جای درنوردیدن افقهای تازه ،چشم به خورشید دوختهایم
و شــب و روز گذراندهایم .به جای ساختن زندگی ،دست
روی دست گذاشــتهایم و با هر دروغ و نیرنگی سر تأیید
فرود آوردهایم .لذت تجربه کویر را در انتظار نزول باران از
دست دادهایم .پشت پنجره نشستهایم و زیر باران بودن را
از دست دادهایم .در انتظار عشق نشستهایم و تمام زندگی
را باختهایــم .ای کاش ،ای کاش گفتهایم و ارادههایمان
را ســوزاندهایم .ما همیشه منتظر کسی هستیم تا بیاید و
دنیایمان را سر و سامان دهد .در این میان کسانی سعی
دارند از این تفکر سوء استفاده کرده و به قدرت برسند .حتی
خود ما نیز از حق انتخابی که با هزاران خون دل خوردن
برایمان میسر شده،بجای تعیین مسیر سرنوشتمان ،برای
ظهور منجیان دروغین استفاده می کنیم .منجیهایی که
میآینــد و میروند و جز خرابی چیــزی از خود به جای
نمیگذارند .این وضعیت آن قدر ما را به استیصال کشانده
که حتــی زمانی که میدانیم این مدعیان دروغ میگویند
باز باورشــان میکنیم ،آن زمان که میآیند و عملشان
دروغهایشان را فاش میکند باز باورشان داریم و آن وقت
که دارند به زود باوری ما میخندند احساس میکنیم که
چقدر زیاد دوستشان داریم .این نگرش منجی باوری به
حدی در روح و جان ما رسوخ کرده که وقتی کاندیداهای
ریاســت جمهوری میگویند ما چهار ساله همه مشکالت
کشور را حل خواهیم کرد ،کسی با خود فکر نمیکند اگر
در عرض چهار ســال تمام مســائل یک کشور میتوانند
حل شــوند تا حاال دنیا میبایست بهشت شده بود؛ حتما
در هر کشــوری یک نفر مثل این آقایان پیدا میشود که
بتواند چند ســاله مشــکالت آن را حل کند .کسی از این
آقایان نمیپرسد شما بر اساس کدام تئوریهای اقتصادی
دارید ایــن حرفها را میزنید؟ شــما از بچگی این قدر
باهــوش بودید یا یک دفعه برایتــان وحی آمده؟ اقتصاد
جهانی األن از چنان سرعتی برخوردار است که لحظهای
غفلت و کجروی اقتصادی ،میتواند یک کشور را سالها
در مسیر رقابت اقتصادی جهانی عقب بیاندازد .دنیا األن
چنان پیچیدگی و ظرافتی دارد که بزرگترین اقتصاددانها
و پیشرفتهترین کشورها نیز گاها پای در گل میمانند ،آن
وقت در کشــور ما عدهای صبح از خواب بیدار میشوند و
یکدفعــه برای اقتصاد جهانی نســخه میپیچند و برای
مدیریت جهان طرح ارئــه میدهند .یک روز احمدینژاد
آمد و گفت من دو ساله مشکل اشتغال را حل خواهم کرد،
مشکل کشاورزی را حل خواهم کرد ،مشکل مسکن برای
همیشه حل خواهد شد .اما سرانجام کار جز ویرانی اقتصاد
و اخالقیات کشــور چیز دیگری نبود .امروز هم قالیباف و
رئیســی آمدهاند و همان حرفها را میزنند .برخی از این
کاندیداهای ریاست جمهوری ،به قول خودشان در چشم
آدم نگاه میکنند و دروغ میگویند .خودشان هم میدانند
که حرفهایشــان غیر عملی و دور از واقعیت اســت اما
آنها این دروغها را میگویند چون میدانند ما باورشــان
میکنیــم .من اصال فکر نمیکنم کــه آنها با گفتن این
دروغها و با دادن وعدههای دروغین ،دارند به شــعور ما
بیاحترامــی میکنند؛ به نظر من آنها میدانند که ما این
دروغها را باوریم خواهیم کرد و هر چقدر دروغهایشــان
بزرگ باشــد بهتر باورمان خواهد شــد .ما همیشه منتظر
یک منجی هســتیم که بیایید و جهانمان را سر و سامان
دهد اینها نیز ســعی میکنند خودشــان را در قامت یک
منجــی به نمایش بگذارند .منجیهای دروغین میآیند و
میروند اما همچنان در انتظار منجی واقعی نشستهایم.
خبر

آزاد سازی زمینهای
تصرف شده در کیش

محمد معزالدین اظهار کرد :در منطقه آزاد کیش در دولت
تدبیر و امید بیش از  200هزار متر مربع زمینهایی که تقسیم
بندیاش در جریان زمین خواری بود به دولت برگشت.
به گزارش ایســنا معاون برنامهریزی و هماهنگی مناطق
آزاد در جریان افتتــاح برجهای دوقلو در جزیره کیش گفت:
مهمتریــن کارهایی که در دولت تدبیر و امید در مناطق آزاد
شد برنامه ریزی و تنظیم سند راهبردی برای  7منطقه آزاد و
طراحی برای  7منطقه جدید بود .همچنین شــفاف سازی در
تمام امور در مناطق آزاد صورت گرفت؛ به شکلی که امروز با
بودجه عملیاتی بر اساس اهداف مشخص روبه رو هستیم که
برای سال  1396حدود  870میلیارد تومان درآمد مناطق آزاد
و بیش از  2500میلیارد تومان منابع بوده است.
وی افزود :دو عدد ذکر شــده بالغ بر  3500میلیارد تومان
می شــود که با همین رقم توانســتیم اقدامات بســیاری از
فعالیتهای عمرانی را انجام دهیم و برای سال  1396انشاءاهلل
آن اقدامات پیگیری میشود.
معزالدین با بیان اینکــه در طول این مدت حداقل 200
کیلومتــر اتوبــان در مناطق آزاد احــداث کردیم گفت :یک
فــرودگاه در ماکو ،یک بندر در انزلی ،یک بندر  30هزار تنی
در کیــش احداث شــد و تعداد قابل توجهی از روســتاها در
مناطق آزاد بازسازی شدند .امروز در منطقه آزاد قشم بخش
عمدهای از روستاها آبرسانی شده که قبال کمتر به آن توجه
شده بود.
وی درخصوص جذب ســرمایهگذاری برای مناطق آزاد
گفت :ما  860میلیون دالر صادرات از مناطق آزاد داشــتیم
و تقریبــا بخش قابل توجهی از پروژهها را در مناطق آزاد به
انجام رساندیم.

